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Hop Măt AHCC Toronto năm 2014
Người ghi: Lê Châu

Mùa Hè năm nay các ái hửu công chảnh
Toronto ñã tổ chức một buổi Họp Mặt AHCC
cho năm 2014. Như năm vừa qua, ñể các aí hửu
cao tuổi có thể tham dự ñược, buổi Họp Mặt
ñược tổ chức vào buổi trưa ngày thứ bảy 12-72014 vì một số các ái hửu này không thể lái xe
ban ñêm ñược. ðể thay ñổi không khí, ñịa ñiểm
ñã ñựơc thay ñổi, thay vì nhà hàng Việt House
như năm 2013, các anh em ñã ñồng ý gập nhau
tại nhà hàng Lạc Viên. Nhà hàng này cũng
không xa nhà hàng Viet House, có lẽ chỉ
khoảng hơn năm phút lái xe nữa mà thôi. Từ
ñây ñi tới khu shopping Yordale (một khu
shopping lớn hàng ñầu và rất nổi tiếng của
Toronto) cũng mất không quá mười phút.

Buổi Họp Mặt năm nay tương ñối có ñông
ñủ các ái hửu tham dự ngoại trừ ái hửu Hoàng
Như Giao không thể tham dự ñựơc vì ñang
thăm con và tỉnh dưởng tại Mỹ.
Các ái hửu và phu nhân hiện diện gồm có:
- Ah Bửu Cơ (ñi một mình)
- Ah Nguyễn Văn ðề (ñi một mình)
- Ah Lâm Tháo (ñi một mình)
- Ah Hà Nguyên Bình (ñi một mình)
- Ah và chị Nguyễn Khắc Cần
- Ah và chị Lê Văn Châu
- Ah và chị ðoàn Chí Trung
- Ah và chị Lê Mạnh Trấn
- Ah và chị Hoàng Thanh Thảo
- Ah và Chị Kiều Văn Hà
- Ah và chị Nguyễn Xuân Sơn
- Ah Phạm Ngọc Quỳnh
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Nguyễn Văn Khoa là AHCC của thành phố
Montreal thuộc tỉnh bang Quebec, Ah Khoa có
lẽ là người nói chuyện nhièu và tếu nhất ở dây.
ðặt biệt năm nay có sự trở về của Ah Sơn sau
một thời gian dài vắng mặt và sự tham dự của
một thân hửu là anh chị Nguyễn Văn Lữ, anh
Lữ là một chuyên viên trong ngành ñịa chất ở
tỉnh bang Ontario..
Mở ñầu Ah Châu có ñôi lời cám ơn tất cả
các ái hửu ñã tham dự buổi Họp Mặt cũng như
chúc sức khoẻ và mong rằng sẽ gặp mặt ñầy ñủ
trong kỳ Họp Mặt năm tới. Rất mừng là tất cả
các ái hửu ñều tương ñối khỏe mạnh. Lâu ngày
không gặp nhau, các ái hửu cũng như các chị
chuyện trò tưng bừng rất vui vẻ.và náo nhiệt.
Sau ñó là phần ẩm thực với các ăn thật ngon
miệng, ñặc biệt là hai món lẩu dê và lẩu Thái
dùng với rau sống và bún thật không chê vaò
ñâu ñược. Giá cả tại nhà hàng này tương ñối dể
chịu và không ñắt lắm.
Chúng tôi cũng không quên cái phần quan
trọng sau cùng của buổi Họp Mặt là chụp hình
lưu niệm ñể gởi cho Lá Thư AHCC.
ðính kèm một số hình ảnh của buổi Họp
Mặt.

